
Se rankaisee syyttömiä
Työtön ei tosiasiassa voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, että työttömyysturvan 
taso pysyy muuttumattomana, koska avoimia työpaikkoja ja mallin edellyttämiä palveluita ei 
ole tarpeeksi saatavilla.
• TE-toimistoissa oli joulukuussa 295 500 työtöntä työnhakijaa ja 78 300 avointa työpaik-

kaa. Yhtä avointa työpaikkaa kohden on siis melkein 4 työtöntä työnhakijaa.
• TE-toimistojen käytettävissä olevat määrärahat eivät riitä takaamaan palveluita kaikille

työttömyysetuuden saajille.
• Kaikki eivät pääse palveluihin. Palveluihin pääsyä arvioidaan kuten ennenkin ns. palvelu-

tarpeen mukaan. Jos TE-toimistossa arvioidaan, että palvelu ei paranna henkilön mahdolli-
suuksia työllistyä, palveluun ei pääse ja työttömyysturva leikkaantuu.

Se on epätasa-arvoinen
Malli asettaa työttömät alueellisesti ja ammattialoittain epätasa-arvoiseen asemaan. Työt-
tömän asuinpaikka ja ammatti vaikuttavat mahdollisuuteen työllistyä, sillä eri aloilla ja eri 
alueilla on eri määrä töitä.

Se kohdistuu heikoimpiin
Ikä, koulutustaso, terveys, työhistoria, asuinalue ja työttömyyden kesto vaikuttavat siihen, 
saako töitä. Aktiivimallin vaikutukset kohdistuvat eniten heihin, joiden työllistymismahdolli-
suudet ovat heikoimmat. 

Se monimutkaistaa järjestelmää
Malli monimutkaistaa vaikeasti ymmärrettävää työttömyysturvaa entisestään. Työttömän on 
entistä vaikeampaa tunnistaa omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan työttömyysturvajärjestel-
mässä.

Se siirtää kuluja toisaalle
Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella elävien köyhyys on yleistä. Kun aktiivimalli leikkaa 
työttömyysturvaa, se lisää täydentävien sosiaalietuuksien, kuten toimeentulotuen, käyttöä.

Se huonontaa työelämää
Jos työttömän on otettava mikä tahansa työ vastaan, jotta turvaa ei leikattaisi, työttömällä ei 
ole aikaa hakea hyviä ja omaa osaamista vastaavia töitä. Tämä lisää työsuhteiden silppuuntu-
mista ja voi vähentää hyvien työsuhteiden tarjontaa. 

Työttömyysturvaa on jo leikattu
Tällä hallituskaudella ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa on jo lyhennetty 100 päivää.

Hallitus rikkoi lupauksensa
Vajaa 2 vuotta sitten solmitussa kilpailukykysopimuksessa hallitus lupasi luopua työttömyys-
turvan lisäleikkauksista. Aktiivimallin myötä työttömän etuuksia kuitenkin alennetaan lisää. 

Sitä puolustellaan silmänkääntötempulla
Mallin kannattajat ovat puolustaneet mallia sillä, että työttömyyden alussa asetettava oma-
vastuuaika lyheni aktiivimallin myötä 7 päivästä 5 päivään. Se on unohtunut sanoa, omavas-
tuuaika piteni vuosi sitten 5 päivästä 7 päivään istuvan hallituksen esityksestä.

Aktiivimalli on 1.1.2018 voimaan astunut muutos työttömyysturvalakiin. Sen mukaan työttö-
män on osoitettava aktiivisuutensa, jotta voi säilyttää työttömyysetuutensa täysimääräisenä. 
Työttömän aktiivisuutta seurataan 65 etuuspäivän jaksoissa. Jos työtön ei sinä aikana ei ole 
osoittanut aktiivisuutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, leikataan ansiopäivärahaa, 
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea 4,65 prosenttia seuraavalla 65 etuuspäivän jaksolla. 
Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 
2018.

Miten aktiivisuutta voi osoittaa?
Tapoja osoittaa aktiivisuutta on useampia. Jonkun ehdoista on täytyttävä kokonaan, jotta 
työttömyysturvaa ei leikattaisi. Vaihtoehdot ovat nämä:

Palkkatyöllä
• jos sitä on tehty niin paljon, että se yhden kalenteriviikon aikana kerryttäisi

työssäoloehtoa. Useimmiten tämä tarkoittaa vähintään 18 tuntia työtä 65 päivän
tarkastelujakson aikana.

• jos palkka on vähintään noudatettavan tessin mukainen. Jos tessiä ei, palkan on
oltava 1 189 €/kk eli 6,91 €/h vuonna 2018.

Yritystoiminnalla
• jos ansaitsee vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävästä kuukausian-

siosta, vuoden 2017 luvuilla vähintään 241 euroa tarkastelujakson aikana TAI

Palveluihin osallistumalla
Vähintään 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa TAI

Vähintään 5 päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymise-
dellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa TAI

Vähintään 5 päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutetta-
vassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan 
työttömyysetuutta.
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